G 461 Buz® Contracalc
Vloeibare ontkalker en stripper op basis van fosforzuur

Gebruik

Producteigenschappen/-voordelen

Voor het strippen van sanitair, baden en
oppervlakken in de levensmiddelensector.
Geschikt voor alle zuurbestendige
materialen en oppervlakken
in alle natte ruimten.
Ideaal voor het strippen van
verkalkte RVS-oppervlakken.
Uiterst geschikt voor het strippen
en machinaal reinigen van keramische tegels
en antislip-tegels.

Actieve reinigende werking.
Veelzijdige probleemoplosser met krachtig
kalkoplossend vermogen.
Geschikt voor schuimkanon,
voorkomt in levensmiddelensector
ongewenste dampvorming.
Geschikt voor hogedrukreiniger
en eenschijfmachine.
Geschikt voor ruimten waar
levensmiddelen worden verwerkt.

Geschikt voor het ontkalken van apparaten.
Vermelding RK (gecontroleerde reinigingsmiddelen).
Verwijdert kalk, roest, ketelsteen
en zeepresten.

Vermelding RE (gecontroleerde reinigingsmiddelen).

Geschikt voor reiniging van uw zwembad.

Technische gegevens
pH-waarde

<1

Productkleur

kleurloos

Grootte/soort verpakking

flessen 12 x 1 liter in doos
Jerrycan van 10 liter
Speciale verpakking op aanvraag
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G 461 Buz® Contracalc
Vloeibare ontkalker en stripper op basis van fosforzuur

Gebruik en dosering

Aanvullende producten

Voor alle natte en sanitaire ruimten.

Voor onderhoudsreiniging:
T 464 Bucasan® Trendy.
Luchtverbetering:
Buz® Fresh Raumdeo G 569.

Alle zuurbestendige vloeren.

Onderhoudsreiniging: 100 ml/10 l water.
Stippen: 1l/10 l water
Ontkalken van apparaten: 250 ml/1 l water.

Machinaal:
Eenschijfmachine: 200 ml - 1 l/10 l water.

Hogedrukreiniger: 1:5 tot 1:10 met water.

Waarschuwingen en veiligheidstips
volgens EU-richtlijnen
Xi

Irriterend.

R 38
R 41

Irriterend voor de huid.
Gevaar voor ernstig oogletsel.

S2
S 26

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen.
Na aanraking met de huid onmiddellijk afwassen
met overvloedig water.
Draag geschikte beschermende kleding,
handschoenen en een beschermingsmiddel voor de
ogen/voor het gezicht.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Schuimkanon: 1:5 tot 1:10 met water.
S 28
S 39

Belangrijke aanwijzingen
Altijd koud water gebruiken.
Niet gebruiken op kalkgebonden natuurstenen, zoals
marmer, Solnhofer-tegels, travertin of schelpkalk.
Niet gebruiken op aluminium, gelakte oppervlakken of
acrylglas.
Niet gebruiken op materialen, waarvan het geëmailleerde of
verchroomde oppervlak is beschadigd.
Oppervlakken die direct met levensmiddelen in aanraking
komen, moeten zorgvuldig worden met water worden
gespoeld om alle resten te verwijderen.
Voor het gebruik op kunststof en armaturen eerst de
handleiding van de fabrikant lezen.
Niet mengen met chloorhoudende reinigers.
Lees voor het ontkalken van een apparaat over het
ontkalken in de handleiding van de fabrikant.

S 46

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het
veiligheidsdatasheet voor G 461 Buz® Contracalc
op www.buzil.com.
GISBAU-code:

GS 50

Artikelnummer:
G461-0001
G461-0010

De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het
materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk
hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te
controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele
aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
Versie/druknummer: TDG461/5/14
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